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STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 

De Stichting is opgericht op 17 juni 2002. 

De stichting heeft ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn pp het in 
sociaal opzicht optimaal functioneren van d,e bouwmarkt en/of dè dpe-het-zelfwinkel en het verrichten 
van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar-dbel te verwezenlijken door hef ontwikkelen van beleid ten behoeve van het 
in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bouwmarkt eri/of doe-het-zelfwinkel en het geven van 
vooriichting en informatie over voorschriften, die uit de Cao Doe-het-zelfbranche voortvloeien en/pf 
andere voorschriften die op het terrein van arbeidsvoorwaarden liggen. Daarnaast organiseert de 
stichting opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten voor de werknemers en werkgevers'in de 
bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel. Tevens kan zij de arbeidsmogelijkheden van langdurig 
werklozen stimuiëreri via opleiding en bemiddeling. 

Het bestuur heeft in het ,vei:slagjaar eenmaal vergadei-d en wel op 28 mei 2013. De in het najaar 
geplande vergadéring heeft dopr omstandigheden geen doorgang gevonden. 

In de vergadering van 28 mei 2013-is besloten een verzekering af te sluiten tegen de risico's van 
bestuurdersaansprakelijkheid. 

lh de vergadering van 28 mei 2013-is de jaarrekening 2012 vastgesteld en met het voorstel voor de 
resultaatsbestemming is ingestemd. De administrateur wordt decharge verieend voor het gevoerde 
financiële beleid. 

H.et bestuur heeft besloten alsnog in te stemnien met het door FNV Bondgenoten voor 2012 
ingediende begrotingsvoorstel ad € 50.000,-, Het besluit kon niet eerder worden genomen omdat de 
vergadering in 20.12, waarvoor het voorstel stond geagendeerd, niet is doorgegaan. In de 
jaarrekening over 2013 zal worden aahgegeven dat hét bedrag betrekking heeft op hetjaar 2012. 

Binnen het bestuur heeft een eerste discussie plaatsgevonden over de vergoedingen aan partijen 
vppr activiteiten die tot de doelstellingen worden gerekend van het fonds. Besloten wordt dat dit eén 
principiële discussie betekept over de inrichting;en v r̂erkyvijze van het fonds en-dat die discussie 
thuishoprt aan de reguliere cao-tafel.. 

Door een delegatie van de opleidingscommissie van de-SRD is een presentatie gegeven van de
stand van zaken bij de uitvoering van de volledig vernieuwde vakopleiding. Het aantal inschrijvingen 
blijft achter bij de verwachtingen, maar bij het aantal examens is de realisatie nog téleurstellender. Uit 
een enquête, bij bouwmarktmanagers en cursisten blijkt de bekendheid met de opleiding en het 
Sociaal Fonds nog gering, 
Het bestuur beslüit geld ter beschikking te stellen voor een promotieplan en.aan SRD te verzoeken 
afspraken te maken die een redelijke doorlooptijd, van de opleiding bevorderen. Het bestuur is van 
mening dat de kosten voor de examens bij een onredelijk lange doorlooptijd niet meer voor rekening 
Van hetsociaal Fonds zouden moeten komen. 
Door SRD is-later in hetjaar een voorstel voor een bijdrage voor een communicatiecampagne-
ingediend meteen maximum benodigd budgetvan € 5;000,-. Dit verzoek is'schriftelijk aan het 
bestuur voorgelegd en geaccordeerd. 

De irifodesk (heldpdesk) heeft iri 2013 veel vragen künnen beantwoorden van werkgevers over de 
uitleg en toepassing van de cao. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes ledeh, vari wie drie worden benoemd door de 
werkgeyersorganisatie, te weten: de Vereniging vari Winkelketens ih dè Doe-Het-Zelfbranche 
(VWDHZ) en drie dpor dë vverknemefsorganisaties, waarvan twee door dè FNV Bondg^^ten en één 
door CNV Dienstenbond. 



De afspraken tussen sociale partners in de DHZ, voor het instellen van een sociaal fönds zijn gemaakt 
op 1-april 2000. De .voorbereidingen voor de feitelijke oprichting' en uitvoering van activiteiten van het 
Sociaal Fonds DHZ-brariche (SSRD) zijn gestart in 2001. 
De, instelling van,het sociaal fohds en.de doelstellingen, werkwijze, regiemeriten e.d..zijn vastgelegd' 
in of zijn bijlagen bij de cao voor de doe-het-zélfbranché inzake Sociaal Fonds. De huidige cao heeft 
een looptijd tot en mët 31 maart 2015. Deze cao iVdoor het Ministerie van Sociale zaken algemeen 
verbindend verklaard bij besluit van, 21 juni 2011 

Na de oprichting van de stichting in 2002 zijn overéénkomsten gesloten mét-de'VWD HZ voor hèt 
voeren, van het-secretariaat van en de informatieypórzieri.ing over het. Sóciaal Fonds en rinet Syntrus 
Achméa vooi" de faGturering en inning van-de werkgeyersbijdragén. ln.2Ó1'1-:is ih.sameriwerking met 
Syritrus Achmea een:scheidirig in dé administratie; aangebracht'tüssen dé wérkgevers dié iêcht'strèeks 
door de caó zijn gebonden en werkgevers die wórdén gebonden door dé algemeen verbindend
verklaring. 

Beqrotinq 2013 

De begroting 2013 is dopr het riiet doorgaan ..van de geplande vergadering in het najaar yan 2013 niet 
vastgesteld en goedgekeurd. In de jaarrekening is de laatste voorlopige begroting 2013 opgénomèn. 

2. SAIWENSTELLING VAN HET BESTUUR 

Per 31 december 2013 bestond het bestuur van de.stichting Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranchë uit 
de volgende personen. 

Nannens werknemers: 
G. Lotterman FNV Bondgenoten. 
A. Steijaert. FNV Bondgenoten, secretaris 
A. di Giacomo Russo CNV Dienstenbond 

Aah het eiride vari het vèrslagjaar is aangekondigd .dat mevrouw G..L'ottérman per 1 januari.2014 zal 
wPrden opgevolgd.door de héér P. Beuzenberg. 

Namens werkgevers: 
D; Moedikdo-Moeliono VWDHZ 
F. vari Schie VWDHZ, voorzitter 
w:Sigmond VWDHZ 

Adrininistrateur: J. j.-Fökkè 

Vodr. Idao/|«atsêd.o6ie:tnö$ 
Ernst & Yoyrir/^ountafjfe iJAi" ^ 



3. ANALYSE RESULTAAT OVER 2013 

De staatvan baten.en lasten óver 2013 sluit mét een overschot Van.€ 125.805'. Begroot is. een vèriies 
vari € 260:000. De verschillen tussen de werkelijke en de begrote baten en lasten kunnen als. voigt 
worden weergegeven: 

Verschil 

(bedragen x€ 1000) 

Activiteit Scholing (B-fonds, 
betrekking hebbend op-de doelstelling 
ex. art. 2 sub d'van dé cao): 
heffingsbijdragen 
lasten scholing inzake vakopleiding DHZ 

Bedrijfsresultaat activiteit scholing 

Activiteit Informatievoorziening (A-fonds, 
betrekking hebbend op de doelstelling 
ex: art. 2 sub c en f van de cao) 
heffingsbijdragen 
irifodesk werkgevers 
inzake cao 
infodesk vakbonden 
inzake caó 
kosten cao-boekjes 

Bedrijfsresultaat activiteit Informatievoorziening 

Totaal bedrijfsresultaat 

Overige lasten 

secretariaatsl<os'ten 
administratiekosten Syntrus Achmea Pensioenen 
accountantsko.sten 
diversen overige lasten 

Totaal overige lasten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat 

Saldo 

Resultaat Begroting 

193,499 

193.499 

71.568 

27,108 

100.0,00 

(55.540) 

137.959 

8.945 
12,931 
6.020 
1.418 

29.314 

17.16Ö 

125.805 

160.000 
310.000 

(150.000) 

60.000 
50.000 
100.000 

(90:000): 

(240.000) 

15.000 
15.000 
6,000 
4,000 

40.000 
20.000 

(260.000) 

Meer Under 

33.499 
310.000 

33,499 310.000 

11.568 
22,892 

11.568 22.892 

45.067 332.892 

20 
6.055 
2.Ö69 
2.582 

20 10.706 
2.840 

45.047 340.758 

385.805 

Op pagina 7 is een nadere specificatie van de baten en lasten opgenomen. 

Ernst & '^om(//l/:ounï^p^/lLkf 



In het hierna volgende vvordt een analyse gegeven van de belangrijkste verschillen tussen werkelijke 
en begrote baten en lastëri 2013. 

Lasten scholing inzake vakopleiding 

De begrote post Iasten scholing inzake vakopleiding DHZ is in 2013 niet-uitgegeven, omdat door het 
sterk achterblijven van het-aantal inschrijvingen en examens door SRD ëen discussie wordt gevoerd 
met de uityoerder van de opleiding over een andere wijze van financiering-van de exploitatiekosten. 
De corisequenties daarvah zullen, -inclusief de verantwoording en afrekening over de in 2012 
betaalde yoórsichotten, in 2014 door SRD in een voorstel: bij het Sociaal Fonds aan de orde worden 
gesteld. 

Voor iü&m 
Ernst & Yo!S!)/i 

te'atierioe.ielnidie.11 
:OUf!tafït-S LLP 

Hriij 



STICHTING SOCIAAL,FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

4. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
(voor bestemming resultaat) 

31 december 2013 

ACTIVA 

31 december 2012 

VIottende activa 

Vórderingen en overiopende activa 1:39.390 
Liquide middëlen 1.289.554 

108.500-
1.167.096 

1.428.944 1,275.596 

1428:944 1.275.596. 

PASSIVA 

Eiqen Vermoqen. 

Algemerie „reserve 398:220 
•B.estemmirigsres'erve scholing (B-fönds) 605',525 
Bestemmingsreserve informafievPorzieriing 
(A-fonds) , 236,397 

Onverdeeld resultaat boekiaar 

1,240,142 

125,805 

398.220. 
952.649' 

236:397 

1.587.266 

(347.124) 

Totaal- Eiqen'Verm'oqën . 

Kortiopèride schuldén en: 
overlopende passiva -., 

1.365:::947 

' 62.997 

1'.428.944 

1.240-142 

35,454 

1.275;596 

Ernst & Yourig A'fc^i'y^nts l/.UV > 



STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 

2013 Begroting 2012 

Acti V iteit Sc hp I i n g (B-fonds, 
betreki^ing-hebbend öp dé, doelstelling 
ex. art. 2:Süb d v'an dë cao) 
heffingsbijdragen' -
lasten scholirig inzake vakopleiding DHZ 

1:93:499 160.000 
310.000 

189.268 
572.638 

.Bedrijfsresultaat'activiteit scholing 193.499 (150.000) (383:370) 

Activiteit lnformatieyporziening:(A-fpnds, 
betrekking hebberid pp de doeistelling 
ex,, art. 2, suti c en f van de cao) 
heffirigsbijdragen' 71.568 
infodesk werkgevers 
inzake cao (ex. art. sub c) 27.108 
infodesk vakbonden 
irizake cao (éx. art, 2 sub c en f) 10OiOOÖ 
kosten cao-boekjes' 

Bedrijfsrèsultaat activiteit Informatievoorziening (55,540) 

Totaal bedrijfsresultaat 

Overigé lasten 

sëcretariaatsi<östen 
administratiekosten Syritrus-Achméa Pensioenen 
accountantskosten-
diversen dverige lasten 

137:959 

-8:945 
12.931 
6,020 
1,418 

60.000 

50.000 

100.000 

(90.000) 

(240.000) 

15.000 
15.000 
6,000 
4.000 

70.003 

21.918 

48.085 

(335.285) 

13:638 
17.612 
5.844 
1.857 

Tótaal overige lasten 29:314 40.000 38.-951 

Financiële batén en lasten 17:160 20,000 27,112 

Resultaat 125.805 (260.000) (347.124) 

Vo.öf'ldê"^*/i:iPtle«loelefrid«' 
-Ernst a-Voari^/S/Ci^nty^ts^iLP ^ 

WiSr!,, 



STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

6. TOELICHTING ALGEMEEN 

6,1 ALGEMEEN-

Bij hetopstellèn van de jaarrekening 2013 is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de ,Richtlijnen voor 
dé jaarverslaggeving ,yoPr:órgariisatié,s-zonder winststreven (richtlijn 640): Omdat de stichting :haar 
baten .uit hoofde vari heffingsbijdragen pp Rasbasis vérantwPord is-integrale toepassing van .richtlijn 
6,40 niet mogelijk. 

Activiteiten,' 

De stichting heeft ten doel hét:fihancierén-en subsidiëren yari 'activitéitéri dië-gericht.zijri op hët in 
spciaal-opzicht ojstimaal-fürictióhei'en vari de bouwhnarkt én/of de doe-het-zëlfwinkel - En hëf verrichtéri 
vari allë.yerdèrè'haridélihgën, die mët hêt vórèristaande in de; ruimste ziri' verband houden of daartóe 
beyöî deriijk.künhëri zijn: .-• ' • ' 

6:2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 

Alqemeen 

be jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva .worden.gewaardeerd tegen nominale 
Vi/aardè;'tenzij'een andere .waarderingsgróhds.iag is vérmeid; 

Vorderinqen en overlopende activa 

De vorderingen worden .gewaardeerd tegen nominale waarde rékening houdend mefmogelijke • 
oninbaarineid. 

• . • ' • . - - " . 
Resen/es ' ' . : , . 
Béstèmmingsréseryes;zijh'reserves-d 'specifiek'voor'het:da.ai;bij-vermelde 

-tDestedingsdoèl. 13e:a,lgémene' fesé.rvé;Wprdt-a'angéh''o.udéri tër'bestëding -aari .allê-bêstedingsdoèlen, 
voorzover die 2:ijn .opg,ehomen in artikel'2: van de cao,. 
6.3: GRONDSLAGEN VÖOR BEPALING VAN:HET^RESULTAAT 
Alqemeen • , . - , . 

' Het:sajdo per-activiteit wordt bépaaid:als:het verschil tussen:hét:fofaal der.baten en:het-totaal dei-... 
.iasten'voor de desbétréffendè activiteit Tenzij-een aridèrè.waarderirigsgrondslag;:is'vérmeid; wprden 
baten-en-lasteri'véfantwóord in; het.j'aar waaraan zij kunneri vyorden toegere.këri'd. -'vn'aarbij'lasten ' 

-.worden veran^A^ooi•d.zodra•zij yoorzienbaai; zijh. 
Batén 
De.batën betréffénde heffingsbijdragen. irizake scholingsactivitëiten ën iriformatie,vPorziehing..vvorden 
vei'ahtivoord in'hétjaar waarin zij ontvangen wP'rdén:dopr'-Sŷ ^ .D.eze; 
héffihgsbijdrage:ri;wprdéri öpPr .Syrit'l:us::Acte^^ en afgedrageh aari:de,-S.S.FD,.- -

.De heffingsbijdragen;voor-hetj'aar 201 Sihébben betrekking Pp'i'dé.bestedingsdoelen.'sctïolirig én,: 
infoi'matievoörzieriing. Dè bijdragéri'wo.rden över déze cloeléindeh in dè begrotirig:2Ö13,.vérdëelGl.in de .. 
•ve'rhoudirig 73% res'pectievèlijk 27%. 

Lasten . 

Dë-óyerigé, ni'etdireet:aari'éën-:van-de:aetiviteitèh:te rëlaterèh lasten vi/orden .oja basis vah dè.. 
verhouding 73%:resp: 27%,aan de-acfiviteiten schpling en informatiévoorzieriing tpegerekend., , 

Ernst A-Younij .a/jCf̂ ntaftfe , . 



STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

7 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS 

7.1 Vorderinqen en overiopende activa 
31-12-2013 31-12-2012 

te.vPrde'ren .i"ente 
.rekenihg-cpurarit Syntrus .Achmea ^Pensioenen 
yppruitbetaaldë'subsidie 
voPruitiietaaicie kosten 

3,777 
- 32:'1'03 
103.1'46 

364 

5.354 

103.146 

139.390 108.500 

7.2 Liquide middelen 

AiBN-/\MRp'bank rekerting-courarit , 
ABN-AMRO bank ondernemingsdeposito 

131:453 
i ; i 58.101 

26.731 
1140:365 

1.289.554 1:167.096 

¥öor Mmt. 
'Ernsts VciijfHj 

W Salltfl-hOB, 
t t iwfWJij-v.'W 

-lêööei'iëliïi 
infé'ttP 
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STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD)  

7,3 Eiqen vermoqen 31-12-2013 31-12-2012 

Algemene reserve 

balans 1 januari 
af: resulta.at vorig, boekjaar 

stand 31 deeember 

Bestemmingsreserve scholinq (B-fonds) 

398,220 

398,220 

398,220 

398:220 

balans i januari 
af: resultaat vorig boekjaar 

952:649 
(347,124) 

1.223.784 
(271,135) 

stand 31 deeember 605,525 952.649 

Bestemminqsreserve informatievoorzieninq (A-fonds) 

balans 1 januari 
bij: resultaat vorig boekjaar 

stand 31 december 

7,4 Onverdeeld resultaat boekiaar 

resultaat bpëkjaar 

Totaai Eiqen Vermoqen 

236.397 236.397 

236.397 

125.805 

1.365.947 

236.397 

(347.124) 

1:240.142 

7.5 Kortlopende schulden en overippende passiva 

crediteurén / 
accouritantskosten , 
kosten informatievoorziening 
rekenirigrcourant Syntrus Achmea Pensioenen 
kosten scholing 
overige overlopende passiva 

9.380 
3.60Ö. 

50.000 

17 

62.997 

9.494 
• 8.855 

2.697 
14.400 

8 

35.454 

'•''Wh ' 
:(AJ: 
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STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD)  

Niet uit de balans blijkeridë verplichtinq 

De Iasten scholing inzake vakopleiding DHZ zijn in 2013 niet gefactureerd en uitgegeven, omdat door 
het sterk achtèrblijven van het aantal inschrijvingen en examens dpor. Stichting RêtailPpleidingen 
DHZ-branche (SRD) momenteel een discussie wordt gevperd met dé uitvoerder van de opleiding 
over eeh anderè vvijzé yan. financiering van de exploitatiekosten. De consequenties daarvan zuilen, 
inclusief dë vèrantwoording en afrekening ovër-de in 2012 betaalde voorschotten, in 2014 door SRD 
in een voorstel bij het Sociaal Fohds aan de prde.worden gesteld. De hoogte van de afrekening over 
2013 is op het moment van opstellen van de:jaarrekening niet in te schatten, daar geen införmatie 
beschikbaar is pver het aantal inschrijvingen en examens 201.3. Vanwegè het ontbrekén van een 
grondslag hiertoe is in d.e jaarrékening 2013'geen verplichting noch. eeri reservering verantwoord 
inzake de.nog:të betaiërilas.ten:inzake:de-.vakpp|éiding DHZ, ' 

éati'êdoeSeindèn 

mik ^ 
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STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) 

8 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

8,1 Speeifieatie van hët behaalde resultaat verdeeld naar activiteiten  

Activiteit Scholinq (Bifonds) 
2013. 2012 

€ € 

Heffingsbijdrage Syntrus Achmea Pensioenen 193,499 189.268 
Lasten scholing inzake vakopleiding DHZ - 572.638 

Bedrijfsresultaat activiteit 193.49.9 (383,370) 

Af: Overige lasten (73% van resp. € 29.314/€ 38.951) 21.399 28,434 
Bij: Renté baten (73% van resp. €'17,160/€ 27.112) 12.527' 1.9.792 

Resultaat aetiviteit Scholing (B-fonds) 184.627 (392.012) 

Activiteit Informatievoorzieninq (A-fonds) 

Heffingsbijdrage Syntrus Aehrnea Pensioenen 71.568 70.003 
infodesk werkgevers inzake eao 27.108 21.918 
infodesk vakbonden inzake eao 100.000 
kosten cao-boekjes 

Bedrijfsresultaat activiteit (55,540) 48,085 

Af: Overige lasten (27% van resp.. € 29.314/€ 38:951) 7.915 10,517 
'Bij: Rente baten (27% van resp. € 17.160/€ 27.112) 4.633 7.320 

Resultaat activiteit Informatievoorziening (A-fonds) (58.822) 44.888 

Totaal Resulta.at activiteiten 125.805 (347.124) 

Onder informatievoorziening.ppst.infPdesk werkgeyers worden kosten opgenomen welke betrékking 
hebben op gemaakte uren inzake beantvvoorden yragen. van werkgevérs ten behoeve van cao en -cao.-
gerelateerde zaken. 

De kosten van infodesk va_kbpnden inzake cao bestaat uit € 50,000 voor 2012 en € 50.000 voor 2013. 

mm 
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STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD)  

Hëffinqsbiidraqen 

De totale werkelijk ontvangen heffingsbijdragen in 2013 bedroeg €.265.067. 
De óntvangen bijdragen ad .€ 265,067 zijn verdeeld over de fondsen A en B op basis van 
rèspectievelijk 27% en 73%. 

8.2 Lastën inzake vakopléiding DHZ 2013. 2012 

lastèn inzake vakopleiding DHZ - •.28.850 
vennieuwing branche-opleiding - 321.99.8 
kpstèn.projectmanager. - - 9.'6.25 
kostén actuaiisering eindtërmén - 1-2.165 
kostën exploitatie ' - 140.000 
projectkosten FHKN - 60:000 

572.638 

8.3 Overiqe lasten 

De.ovérigé lasten hebben bétrekking op de activiteiten uit het A-fpnds en B-fonds, deze vvorden op 
basis van 27/73 verdéeld ovei" de twee fondsen. 

Hêt secretariaat c.q.'de administratie van de SSFD wórcit gevoerd door de Vereniging'vari 
VVirikelketens in de:Doê- Het Zelf branche. (VWDHZ),. De oyereenkomst is voor onbepaalde tijd 
ingègaan op'1juli'20G.2, Jaariijks worden de te:besteden.uren-pij het opmaken van dë begroting van 
SSFD ih pverleg vastgesteld.- D.e werkelijke'kosteri: worden op basis van gemaakte uren in. rekériing, 
gebracht 

-20.13 2012 
8:4 Rèrite '- - . - -

€ . € 

Rente-deposito 17:160. 27:,112' 

17.160 27.112 

De rènte baten hebbep betrekking op de activiteiten uit het A-fonds en Brfonds, deze vvordén op basis 
vari 27/73 over dë twee fondsën verdeeld. 

'I: 
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9 RESULTAATBESTEMWIING 

Resultaatbestemminq 2012 

In de bestuursvergadering van 28 mei 2013 is.de jaarrekening 2012 voorgelegd en goedgekeurd. 
Het resultaat 2012 is cónform het voorstel in de jaarrekening over 2012- bestemd: Dit betekent dat aan 
de bestemmings.reserve:scholing'(B-fohd's) een bedrag'ad € 347.124'ten laste is gebracht: 

Voorstel tot resuitaatbestemming 2013 

Het boêkjaar 2013 sliiit meteen voordelig saldo van € 125.805 (begroot nadelig saldo € 260.000). 
Het vóórdelig saldp ad € 125.805 is in dp balans per.3.1 december 2013 afzonderiijk opgenPmen ónder 
de pöst onverdéeld res.üita'at bpékjaaf. VoPrgesteild yvordt het resultaatboekjaar volledig ten gunste te 
brengen van de bestemmingsreserve scholing (B-fPnds). 

10 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er is geen sprake van .gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn pp het beeld daf de 
jaarrékening'2013 geeft'. 

Leidschendam, mei 2014 


